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Manó növekedik   a mese  persze sose marad el , a kör  tágul  a 
közvetlen mindennapi realista    osztály valóság hús-vér történései   
,elbeszélésben , versben megjelenik a horizonton ,  belép  az 
ablakon, leereszkedik       a kéményen,  átmászik    a   keritésen,  
teret nyer. de nem szorithatja soha  de soha  ki a fantázia és 
képzelet  meséit    magát a  Mesét.  Nemzöjük mindegyiküknek egy 
s ugyanaz  vagyis  az osztályharcok  történelme múltja jelene és 
jővője. 

Brecht eredeti értelemben  nem irt mesét úgy tudjuk ,  de  irt  a 
gyerekekról  , gyerekeknek  . Gyakran  kiméletlenül kegyetlen   
verseket , elbeszéléseket, kalendáriumot . De  nem ö volt   barbár 
hanem  az osztály realitás. Az Ein  Kinderbuch   és  a 
Kinderzeichnungen kötetek alapján vettük  az ötletet  , hogy   
készitsünk    egy gyerekeknek szóló  kiadványt  a marxista iró  
müveiböl. Igy állt össze  ez a  “ monstrumunk. “

  Brecht  ezen  szövegei  ( is !)   a   kizsákmányolás, a passzivitás,   
a türés,  a   néző, az olvasó , a fogyasztó teljes kritikája , 
egyszóval   a     magántulajdon  örületének és  a  kapitalizmusban  
“élök “, kritikája. Minden egyéb  magyarázat szabadságra ment.

DE TE FABULA NARRATUR  KOMMUNISTA KIADÓ 2019 
DECEMBERE
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A KISGYEREK

AKI NEM AKART MOSAKODNI

Volt egyszer egy kisgyerek,

 Ki a mosakodást utálta
,
S ha megmosdatták, nyomban eredt
 S belehempergett a sárba.

A császár latogatóba jótt

, Hét lépcsön felloholva,

 Anyuka szaladt: „Törülközöt!"

 Hogy a szutykost megcsutakolja.

Épp nem volt törülközö  a házba, 

A császar vissza fordult

 A   gyerek nem is látta

Hogy is várhatta volna .

GYEREKHADJÁRAT 1939

 

Gyerekhadjárat, 
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1939 Harminckilencben Lengyelországban 

Vívtak egy véres csatát

. Sok városból és sok faluból 

Lett akkor pusztaság. 

Az asszony férje s a nővér

Fivére odaveszett;

Nem lelte a tűz s a romok közt

Szüleit már a gyerek.

 Újság és posta se jött több,

 Elnémult az a hon.

 De egy különös rege járja

 A keleti tájakon.

Hó hullt, amikor mesélték,

Hogy a lengyel földön át

A gyereknép megindította

Keresztes hadjáratát.

 

Kis csapatokban mentek,

 Amerre az út köve vitt,

 Magukkal ragadva a szétlőtt 
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Falvak gyermekeit

. A harcok lidércnyomása

Elől menekülve olyan

Hazába akartak elérni,

Ahol már béke van.

Egy kis vezetőjük is volt,

 S ez növelte bizalmukat.

 A vezért csak az aggasztotta,

 Hogy nem tudta az utat.

Tizenegy éves lányka 

Vonszolt egy kicsikét.

Kész anya volt.

Csak a béke

Hiányzott neki még.

Egy bársonygalléros kis zsidót is

 Magával sodort a menet,

 Hófehér kenyérhez szokott,

 És jól verekedett.

 

Két fivér nagy stratéga volt:

Egy üres kunyhónak estek –
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Porig rombolták, még mielőtt

A zápor zuhogni kezdett.

Az út mellett egy szürkeruhás

Poroszkált ösztövéren.

Iszonyú bűn nyomta: ott lakott

A náci követségen.

 

Zenészük is volt: szétlőtt, 

Falus Boltban rálelt egy nagyszerű dobra,

 De nem ment vele sokra, 

Mert csöndben

 kellett menni, lopva.

Volt ott egy kutya is,

Megfogták pecsenyének,

S evő-társ lett azután, mert

Nem vitte őket rá a lélek.

Iskola is volt.

 Egy szétlőtt tank 

páncél-lemezét

 Használta táblának a kis tanító
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, S eddig jutottak: "a bék..."

Koncert is volt egy téli patak

Harsányan zubogó Vizénél

, csak úgy pergett a dob –

De senkise hallotta, ó!

 Szerelem is volt.

 Tizenkét Éves a lány, 

a fiú tizenöt. 

Szétlőtt udvaron fésülte lovagját

 A lány, majd ő is megfésülködött.

 Elmúlt a szerelem, 

Mert a fagy neki nem való. 

Hogy virulhatnának a fácskák,

Ha oly sok rajtuk a hó?

Folytattak háborút is,

Mert feltűnt egy másik csapat

-

 A háború értelmetlen volt,

 Így hát abbamaradt.

 De midőn dúlt még a szétlőtt 
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Őrház miatt a küzdelem, 

Az egyik fél, mint mondják,

Kifogyott

Az élelemből teljesen

.

 S midőn a másik fél megtudta ezt,

 Egy nagy zsák burgonyát

 Küldött, mert étel nélkül az ember 

Nem harcolhat tovább.

Rendeztek tárgyalást is,

Két gyertya fényénél,

éjjel. Izzasztó kihallgatás volt.

A bírót ítélték el.

Temetés is volt azután

. Két német és két lengyel 

Vitte a sírba a bársony- 

Gallérost kegyelettel.

Protestáns, náci és katolikus

Adta a földnek vissza.

S az élve-maradtak jövőjéről
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Beszélt egy kis kommunista.

Hitük és reményük is volt

, De kenyér és hús helyett;

S ha loptak, se szidja őket olyan,

Ki nem adott nekik fedelet.

 

S a szegényt se szidd, 

ahogy nem szólt nekik: 

Gyertek, kész az ebéd. Ű

Ötven gyerekhez liszt is kellene, 

A jószív nem elég.

Kettőn vagy akár hármon is

Szívből segít aki tud,

De ha oly sok jön házunk felé,

 Becsukjuk a kaput. 

Egy szétlőtt parasztház udvarán,

 Ahol letáboroztak, Lisztre akadtak. 

Egy tízéves leány Sütött hét óra hosszat.

 

Meggyúrta jól a tésztát,

Jól vágta fel a tüzelőt.

 A kenyér csak nem kelt meg. 
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Sohasem sütött azelőtt.

Délnek vonultak főként.

Az a dél, ahová a nap

Déli tizenkettőkor

Egyenest lemutat.

 

Egy sebesült katonát leltek

 A fenyők zöldje alatt

. Hét napig ápolták,

 hogy Mutassa majd az utat.

"Bilgoray felé menjetek" –

Kiverte a láz, a verejték.

Meghalt a nyolcadik napon,

Hát őt is eltemették. Igaz,

hogy hó boritotta,

De útmutató is akadt, 

Csakhogy fordítva mutatta

 A jelzett utakat – 

Ez okos katonai trükk volt, 

Nem pedig ostoba tréfa.

 S hiába keresték, mégsem 
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Jutottak Bilgorayba.

Vezérük a hótól nyüzsgő

Levegőbe bökött kicsike

Kezével, amíg körülállták,

És így szólt:

"Ott kell lennie."

Egyszer éjszaka tüzet láttak, 

És nem mentek oda. 

Egyszer tankok robogtak arra,

 Bennük sok katona. 

Egyszer kerülőt tett a csapat, 

Midőn egy városhoz ért el.

Míg el nem hagyta messzire,

Nem vonult tovább, csak éjjel.

Az egykori Lengyelországban,

A délkeleti vidéken

Látták utoljára ötvenötüket

 A hókorbácsos szélben.

 Ha szemem behunyom, 

Őket látom csak; 

Szétlőtt tanyáról szétlőtt

 Tanyára tántorognak.
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S más, új meneteket is látok

Fölöttük, fenn a fellegekben!

Fagyos szelekkel birkózva vonulnak

hazátlanul és elveszetten,

Dörej és láng nélküli

Békés országot keresnek,

Mást, mint ahonnan jöttek,

 S nincsen vége a menetnek.

S a derengő fényben mintha 

Az utat már mások járnák: 

Más arcocskák villannak elém, 

Spanyolok, franciák, sárgák! 

Akkor, januárban a falusiak

Ráleltek egy kutyára.

Sovány nyakában ott fityegett

Egy pappendekli-tábla.

"Nem tudjuk, merre menjünk!

Kérünk, segítsetek!

Ötvenöten vagyunk itt. 

A kutya idevezet.
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 Ha nem jöhetnétek,

 Űzzétek messzire.

 Ne lőjjétek le. 

Csak ő talál ide." 

Parasztok olvasták: mi áll

A gyerekkéz írta levélben.

Másfél év telt azóta el.

A kutya felfordult éhen

ÁLLATVERSEK

Volt itt egy szirti sas
 
Birálta sok pasas

 Vádaskodásuk úgy szólt

 Hogy nem tud úszni a tóban. 

Próbát tett ámde valóban

Lemerült a vizfenékre.

(A birálat jogosult volt.)

Volt egyszer itt egy holló

Ravaszdi öreg kujtorgcó –

Kalitkájából neki ezt dalolta
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Neki egy kanari:

Bár ne volna  Fülled

A múveszethez tök-süket.

Igy szólt a hollú mérgesen:

Ha az énekhez nem értenél

Nem volnál rab te sem.

Volt egyszer itt egy sün 

A kis sün - ez nem bün – 

A vas saláta-olajba esett

 Tüskei puhára áztak

S a Népszövetség 
tagja lett.

 Egy vaksi tigris 
ott 

Körüladta öt 
akárcsak

Egy jobb útra tert 
bajnokot.

Volt egyszer itt egy pinceászka

Jutott iszonyú slamasztikaba

A pince hol ászkalva mászkált

Romokba dölt egy szép napon

S az egész kőhaz – borzalom
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Fejecskéjére zúgva rászállt.

Mondjak: vallásos lett nagyon

.

Volt egyszer egy nagy eb

 Csak kevés húst evett 

Mert túl kicsi volt a szája 

Örült emiatt gazdája 

Azt mondta: ez az eb

 Mindennél becsesebb.

Volt egyszer itt egy sertes

Egy lábon járt és kelt és

Siettében fenéken

Ibolyák közé

csúszant szegény

 Meglátta ott a kertész :

Ez törölmetszett sertes.

Volt egyszer egy tyúkocska
 
Nem volt sohase dolga

Csak ásitott nagyokat.

Ám egy kutya rászólt

Mikor száját tatotta

Hisz nincsen már fogad!

A tyűk rögvest protézist
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Rendelt fogorvosától.

Most ásithat nyugodtan.

Szajaban újra fog van.

Volt egyszer egy teve

Mucsán meglatogatott

Egy púpos alakot

S kajánkodon igy szólta le:
 Pupi téren

Nekem duplán van kérem

.

Volt egyszer itten egy ló

Aki semmire se jo

A futáshoz túl ostoba volt

Kocsiba fogva megbotolt

Politikussa lett tehát

Most áldjuk lábnyomat.

Volt egyszer itt egy elefant

Kozönyös volt az ész iránt

Parancsra két fa helyett

Húszat cipelt le a völgybe

S egyik lábát kitörte.

Tökfejek közt legtókfejebb !
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Volt egyszer egy egérke

Elment hazulról vendégségbe

Ekkor a királyi szakács

Likából egy diót kihalász

Kihalászta  felmetélte

S kitelt belöle az udvari

Cseléd népség ebédje,

Volt egyszer egy angolna

Ám mintha acélból volna

Még dúlt  a béke, barátság

 

S ö fegyvertárba sikolva 

Azt  kérte mint hazafi 

hogy disztörré kalapáljak.

 A kovácsolast nem birta ki.

Volt egyszer itt egy kecske

Bölcsödalát mekegte:

»Ó, jöjj ek erösférfi jöjj,

Szabadságom hozd el hamar"
Gúnyosan nézte az ökör
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S ezt súgta a disznónak :

„E dal A mészárosra  utal."

Volt egyszer itt egy kobrakigyó

 Kideriilt hogy zaszlórúdnak is jó 

Zászkóvivőbe vájta fogát

S ez kartársának adta tovább

S meghalt    a hon siratta hősét,

A kobra mindezt látva szólt:

A zsászlórúd  , túlélve vivöjét !

( A végkicsengés optimista  volt )

K. úr kedvenc állata
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Amikor megkérdezték K. urat, hogy melyik állatot becsüli a legtöbbre, azt felelte, 
hogy az elefántot, és ezt a következõképpen indokolta: Az elefántban a furfang 
erõvel párosul. Nem arról a satnya kis furfangról van itt szó, mely legfeljebb arra 
elegendõ, hogy elkerülje a csapdát, vagy megszerezze az eleséget, hanem az a 
furfang, amivel igyekszik minél kevésbé feltûnni. Ez a furfang hatalmas 
vállalkozások szolgálatába képes állítani az erõt. Az elefánt széles nyomot hagy, 
amerre csak jár, mégis barátságos állat, érti a tréfát. Jó barát és jó ellenség is. Igen 
nagy és súlyos, s egyúttal igen gyors. Ormányával a legkisebb eledelt is ormótlan 
nagy testébe juttatja, még a diót is. A füle szabályozható: azt hallja csak, amit akar. 
Igen magas kort ér el. Társas lény, és nem csak elefántokhoz társul. Mindenütt 
szeretik, mindenütt tartanak tõle. A lényébõl áradó komikum folytán imádat 
tárgyává is válhat. Olyan vastag a bõre, hogy beletörik a kés, kedélye azonban 
érzékeny. Olykor elszontyolodik. Olykor dühbe gurul. Olykor táncra perdül. Az 
õserdõ sûrûjében hal meg. Szereti a gyerekeket és a többi apró állatot. Szürke, s így 
csak nagy tömege révén tûnik fel. Nem ehetõ. Jól dolgozik. Szívesen iszik és 
vidám. Hozzájárul a mûvészetek ápolásához is: elefántcsonttal.

Az ulmi szabó
Ulm, 1592

Tudok röpülni! - mondta
A szabó a püspök úrnak. -

Nézd, hogy kezdem el!
S ez látta, hogy miként lépdel

Egy torz szárny-félével
A nagy-nagy templomtetõre fel.

 A püspök elment jókor,
 Hazugság ez, más semmi,

 Nem madár az ember,
 Sohasem fog röpülni,

 Mondta a püspök a szabóról.
Meghalt a szabó! - mondta

A nép a püspök úrnak. -
Jó hecc volt nagyon.

Széthasadt, levált a szárnya,
S ott fekszik szétmállva

A zord-zord templomudvaron.
 Zengjen harangszó, ének,

 Hazugság volt, más semmi,
 Nem madár az ember,
 Sohasem fog röpülni,

 Mondta a püspök a népnek.
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Bertolt Brecht: Madarak télen az ablakban

Én vagyok a veréb.
Gyerekek, már a végét járom.
S az elmúlt évben, ugye, mindig szóltam:
Az ágyasban már megint a holló van.
Könyörüljetek a madáron!
Veréb, te kis elhagyott.
Gyere! Szórunk egy kis magot.
És köszönjük a munkát.

Én vagyok a harkály.
Gyerekek, már a végét járom.

És bizony kopácsolok, egész nyáron
a férgeket a fákból kapirgálom.

Könyörüljetek a madáron!
Harkály, te kis elhagyott.
Gyere! Adunk jó kukacot.
És köszönjük a munkát.

Én vagyok a rigó.
Gyerekek, már a végét járom.
Pedig én hajnalban itt énekeltem
egész nyáron át a virágoskertben.
Könyörüljetek a madáron!
Rigó, te kis elhagyott.
Gyere! Szórunk egy kis magot.
És köszönjük a munkát.

Ha a cápák emberek lennének
-  Ha a cápák emberek lennének, jobban szeretnék a kis halakat?  - 
 kérdezte K.  úrtól  gazdaasszonyának kislánya.
-  Minden bizonnyal  -  felelte K. úr.  -  Ha a cápák emberek lennének, 
hatalmas tartályokat építenének a tengerben a kis halaknak. Lenne 
ezekben mindenféle táplálék, növények és állatkák. Gondoskodnának arról 
is, hogy a  tartályokban  mindig friss legyen a víz, általában mindenféle 
egészségügyi intézkedéseket foganatosítanának. Ha, példának okáért az 
egyik halacska megsebesítené az uszonyát, azonnal bekötnék, nehogy 
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azután még idő előtt meghaljon nekik. Hogy a halacskák ne 
búslakodjanak, időnként nagy víziünnepsegeket rendeznének. A vidám 
halacskák ugyanis izletesebbek, mint a búskomorak. Iskolák is lennének 
persze a nagy tartályokban. Ezekben az   iskolákban megtanulnák a 
halacskák, hogyan kell beleúszni a cápa torkába. Szükségük lenne például 
földrajzi ismeretekre, hogy meg tudják találni a valahol messze-messze 
lustán bóbiskoló nagy cápákat   A fő hangsúlyt természetesen a halacskák 
erkölcsi nevelésére fektetnék. A halacskák megtanulnák, hogy nincsen 
annálszebb és nemesebb, mint amikor a kis halacska örömmel áldozza fel 
életét, s hogy higgyenek mindnyájan a cápákban, kivált, ha a cápák azt 
igérik, hogy gondoskodnak majd a halacskák gondtalan jövőjéről. A 
halacskák megtanulnák, hogy ezt a jövőt csak akkor tudják számukra 
biztosítani, ha szépen engedelmeskednek majd. A  halacskáknak főként az 
alantas, materiális, önös és marxista hajlamok ellen kellene hadakozniuk, 
s haladéktalanul jelenteniük kellene a cápáknak, ha egyiküknél ilyen 
hajlandóságok mutatkoznának. Ha a cápák emberek lennének, 
természetesen egymás közt is hadakoznának, hogy idegen tartályokat, 
idegen halacskákat hódítsanak meg a maguk számára. Saját halacskáikat 
küldenék a háborúba. A halacskákat megtanítanák  arra, hogy  közöttük 
és más cápák halacskái között iszonyatos különbség van. A halacskák 
ugyan köztudomás szerint némák  -  így tanítanák -, de különböző 
nyelven hallgatnak, s így semmiképpen nem érthetik meg egymást. 
 Minden halacskának, mely a háború folyamán megölt néhány ellenséges, 
más nyelven hallgató halacskát, tengeri moszatból készült kis 
érdemrendet akasztanának a nyakába, és megajándékoznák a „vitéz" 
címmel. Ha a cápák emberek lennének, természetesen a művészeteket is 
ápolnák. Akadnának szép képek, melyek kápráztató színekkel ábrázolnák 
a cápák fogait, s a cápák torka oly gyönyörűséges lenne ezeken a 
képeken, mint valami díszkert, melyben kéjesen fickándozhatnak a 
halacskák. A tenger fenekén épített színházakban bemutatnák, hogyan 
úsznak a hős halacskák lelkesen a cápa torkába. A muzsika vérpezsdítő 
hangjaira a halacskák, élükön a zenekarral, álmatagon, kéjes gondolatok 
ringató mámorában tömegesen úsznának a cápák torka felé. Vallás is 
lenne, ha  a cápák emberek lennének. Azt tanítanák, hogy a halacskák 
igazi élete voltaképpen a cápák  gyomrában  kezdődik. Annak is egy 
csapásra vége lenne, hogy a halak egyformák, ha a cápák emberek 
lennének. Egyesek tisztségekhez jutnának, és törvényt ülnének a többiek 
felett. A nagyobbacskák fel is falhatnák a kisebbeket. Ez szerfelett 
kellemes lenne a cápáknak, mert ilyen módon gyakrabban jutnának 
zsírosabb falatokhoz. A nagyobb, rangos halacskák gondoskodnának arról, 
hogy rend legyen a haltársadalomban, s hogy legyenek tanítók, tisztek, 
tartályépítő mérnökök stb. Egyszóval akkor lenne csak kultúra a 
tengerben, ha a cápák emberek lennének.
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Egy munkásolvasó kérdései 

Ki építette Thébát, hét kapujával?
A könyvekben csak a királyok neveit találjuk.

Talán a királyok cipeltek oda minden kődarabot?
S a többször lerombolt Babylont

ki építette fel annyiszor? 
A tündökletes Lima melyik házaiban laktak a kőmüvesek?

S esténként hova mentek a Kínai faltól aludni a malterozók? 
A hatalmas Róma tele van diadalkapuval. Ki emelte? 

Kiken diadalmaskodtak a császárok? 
A nagyhírű Bizánc lakói mind palotákban 

aludtak?
A mondák szigetén, Atlantiszban is egyre

rabszolgáikat hívták bőgve az éjben a 
vízbefulók.

Nagy Sándor ifjan elérte, legyőzte India 
földjét.

Ő egyedül?
Cézár leverte a gallokat.

És nem volt vele ott legalább a szakácsa?

Spanyolországi Fülöp zokogott hajóhada pusztulásán. 
És más senki nem zokogott?

Második Frigyes a hétéves háború hőse. 
Más nem volt e háború hőse?
Ahány oldal, annyi győzelem,

és annyi nagy lakoma. De kik voltak a kukták?
Sose látott nagy egyéniségek - évtizedenként.

De ki fizette költségeiket?
Ahány az adat, annyi a kérdés.
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Bertolt Brecht: Marie Farrar, a gyermekgyilkos

1

Marie Farrar, született áprilisban,
kiskorú, angolkóros, árva, arcra

nem feltűnő, s büntetlen mindmaiglan,
megölte gyermekét, mint előadja:

A második hónapban, mondja, kétszer
befecskendezett neki valami nő

magzathajtót egy pincében, de bárhogy
fájt is a hasa, terhes maradt ő.

De mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

2

Ő mégis megfizette, mondja, ezt,
ahogy szokás, és fűzte is magát,

és ivott őrölt borsos, tiszta szeszt,
hanem csak a csüggedés járta át.

Szemlátomást dagadt a teste és fájt,
tányérmosás közben majd megrepedt.

Maga is növésben volt ez idő tájt.
Máriához könyörgött s reménykedett.

És mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

3

Csakhogy imája nem volt hathatós.
Túl sokat kért. Ahogy hasa nőtt,
a misén szédült. És izzadt. A sós

víz verte ki, úgy félt az oltár előtt,
de állapota titokban maradt, míg
az első fájás meg nem érkezett.

Így történt, amit nem hitt volna senki,
hogy ő, az esetlen lány megesett.

És mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

4

Aznap, így mondja, már reggel felé,
lépcsőmosás közben iszonyú karmok

tépték belülről. Reszketett belé.



24

De bárhogy fájt is, nem adott ki hangot.
Egész nap, míg a ruhát teregette,
törte a fejét, hogy ez mit jelent,

míg rájött, hogy szülni fog, és a szíve
nehéz lett. Föl csak későn este ment.

De mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

5

Későn még egyszer lehívták: havat
kellett söpörnie, mondja, az úton.
Tizenegyig. Hosszú volt ez a nap.

Csak éjjel tudott végre szülni nyugton.
És ő megszülte, mondja, a fiát.
A fiú olyan volt, akár a többi.

De ő nem volt olyan, mint más anyák.
Csakhogy nincs kedvem ezen élcelődni.

És ti se sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

6

De hadd mondom tovább, hogyan s mi történt
a fiúval, s hogy szült a lány, szegény

( ő mindent nyíltan megvall, mondja, önként),
hogy lássuk, kik vagyunk mi, te meg én.

Az ágyban fekve elfogta a rosszul-
lét, mondja, de úgy, hogy azt se tudta, mi

történik vele, és csak arra gondolt
őrült erővel: nem kiáltani!

És mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

7

Utolsó erejével, mondja, mert
jeges kamrája nem volt fűtve, bajjal

vonszolva magát a vécére ment,
s ott ( hogy mikor, maga se tudja) hajnal

felé megszült. Már egészen zavart volt
és a nagy hidegtől annyira dermedt,

hogy a vécén, hová behullt a hó,
majd kiesett a kezéből a gyermek.

És mégse sújtsatok keményen a szegényre,
mindenki lehet valaki végső reménye.

8
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A vécé s a kamra közt - semmi, mondja,
nem történt addig - fölsírt a gyerek,
s ettől őt úgy elfogta a düh, mondja,

hogy öklével vakon nekiesett
és ütötte, ahogy csak bírta, mondja.

Eztán magával vitte a halott
porontyot az ágyba, majd reggel kilopta

a mosókonyhába s eldugta ott.
De mégse sújtsatok keményen a szegényre,

mindenki lehet valaki végső menedéke.

9

Marie Farrar, született áprilisban,
s meghalt Meissenben börtöntöltelékként,

a gyilkos lányanya fölfedi nyíltan
az esendő ember igazi képét.

Ti, akik szültök pihe-puha ágyban,
"áldottnak" mondva terhes öletek,
ne átkozzátok el a gyönge bűnöst,

nagyot vétett, de nagyon szenvedett.
Ezért ne sújtsatok keményen a szegényre,

mindenki lehet valaki végső reménye.



26

Legenda a halott katonáról

S mert harc dúlt négy tavaszon át,

s a béke még jelt sem adott,
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levonta hát a konzekvenciát,

és így lett hősi halott.

 

De a háború csak folyt tovább,

ezért szánta meg őt

a nagy Császár, a katonát,

hogy meghalt idő előtt.

 

A sírok fölött a nyár robogott,

a katona már aludt,

a katonaorvosi bizott-

ság éjjel megalakult.

 

A bizottság isten kertjébe ment,

hogy meglelje nyomát.

Megszentelt ásókkal ásta ki

az elesett katonát.

 

A doktor megnézte akkurátusan

őt, vagy mi belőle maradt,

és úgy találta: harcképes ugyan,

de a veszélyben megszaladt.

 

S magukkal vitték rögtön a katonát,
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szép volt az éjszaka.

Látszott, ha nem volt fönt sisak,

a csillagos haza.

 

Tüzes pálinkát töltöttek rothadó

testébe, míg belefért;

két nővért lógattak karjaiba,

s egy félpucér nőszemélyt.

 

S mert ontja a rothadás-szagot,

egy pap kísérgeti,

tömjént lóbál fölötte, hogy

ne bírjon bűzleni.

A rezesbanda gyorsindulót

csinbummozik neki,

s a katona lép, ahogy tanulta rég,

lábát seggből lökve ki.

 

Testvéri karral átöleli

két szanitéc, s vele megy.

Másként a mocsokban kötne ki,

s az lenne szép eset!

 

Halottas ingén virul a
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fekete-fehér-piros;

előtte hordják: már nem látható

a színektől a kosz.

 

Egy frakkos úr is keményített

ingmellben előtte ment,

mint német ember, tudja jól,

hivatása mit jelent.

 

Csinbum, az osztag a sötét

műúton menetel,

s a katona szédeleg velük,

mint viharban a hópehely.

 

Jajongnak a macskák és kutyák,

a patkány dühöngve neszez:

mi nem leszünk soha franciák,

mivelhogy szégyen ez.

 

És mind odacsődültek a nők,

ahogy mentek a sok falun át.

Bókoltak a fák, telihold sütött,

és zengték a hurrát.
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Csinbum, és nő és pap és kutya!

És visszavárunk nagyon!

S középen a holt katona,

mint egy részeg majom.

 

És olykor senkise látta meg,

ahogy mentek a falvakon át,

eltakarták az emberek,

a csinbumok és hurrák.

 

Nem látta senkisem, annyian

táncoltak s ujjongtak ott.

Csak fentről látszott, de ott senki sincs,

csupán a csillagok.

 

A csillagok nincsenek mindig ott,

hajnalpír közeleg.

De a katona, ahogy tanulta rég,

hősi halálba megy.

 A Rabló

 és szolgája  

Volt Hessen környékén két rabló

, Kitörték egy néhany paraszt-nyakat,
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 Az egyik sovány volt mint a csikasz, 

A másik mint egy púp s  dagadt.

A különbözésnek oka pedig,

Hogy voltak ök úr és szolga  

Az úr leitta  tejfölt

A szolgának jutott az alja

A parasztok elfogtak öket,

S máris lógtak közös kötélen

 Soványan az egyik mint a csikasz,

 A masik prépost-kőveren.

A parasztok keresztet vetnek,

 Nézik a kettöt fenn a fán

. Értik , hogy rabló volt a dagadt,

 De minek volt az a sovány?

Bertolt Brecht 

 GYEREKHADJÁRAT 

ÉS   EGYÉB  BÜVÖLETEK
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De ki fizette költségeiket?
Ahány az adat, annyi a kérdés.


